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SUCCES FOR NYCIRKUS I FOLKESKOLEN - GIVER BEVÆGELSE, KREATIVITET OG SAMMENHOLD
I 15 kommuner sidder folkeskoleeleverne ikke stille. Her har der nemlig siden august 2014 været nycirkus
på skemaet på udvalgte skoler. Nu er første fase af Nycirkus på Skemaet evalueret, og nycirkus scorer højt
på alle parametre, både hos lærere og elever.
Skoledagene er stadig for stillesiddende. Sådan siger avisoverskrifter om skolereformens krav om
daglig fysisk bevægelse for de unge. Men i 15 kommuner har de været på forkant og har introduceret
nycirkus som fysisk-kreativ læring takket være Nordea-fondens 3-årige uddeling på 5,5 mio. kr. til
Nycirkus på Skemaet.
Her har de unge fået rørt sig, overskredet grænser – både fysiske og psykiske – og de er blevet
udfordret kreativt og socialt. Resultatet er en række unge mennesker, der opdager nye potentialer
både hos sig selv og deres klassekammerater. De bruger kroppen på nye måder, og klasserne kommer
ud med styrket sammenhold. Evalueringen taler sit klare sprog: Nycirkus er et unikt og vigtigt tilbud
til folkeskolen.
Nycirkus giver succesoplevelser
En lærer fra Helsingør udtaler til folkeskolen.dk om Nycirkus på Skemaet:
”Hvis man har fløjet oppe under loftet i en trapez, så kan man alt bagefter... Det betyder meget for
klassens måde at arbejde på, også i fremtiden… Jeg tror, at det her forløb har givet os et samlet stort ryk
opad, og at vi kommer til at kunne mærke det tydeligt fremover.”
Projektleder fra Københavns Internationale Teater, Katrien Verwilt, siger:
”Nycirkus er et oplagt værktøj til at få mere bevægelse ind i skolen og beviser kontinuerligt sin værdi som
læringsværktøj i heldagsskolen. Både lærere og elever er ovenud begejstrede for at arbejde med nycirkus,
fordi det giver dem succesoplevelser både fysisk, kreativt og socialt, og det kan de bruge i deres faglige
arbejde.”
Se video her fra Helsingør-workshop.
Nycirkus til flere skoler
Der er sideløbende fokus på at uddanne lærerne til at inkludere nycirkus i undervisningen. Nycirkus
på Skemaet bidrager med lærerworkshops, inspiration til undervisningsforløb samt
undervisningsmateriale. Tjek www.nycirkuspaaskemaet.dk/nycirkus-i-undervisningen.
Nycirkus på Skemaet fortsætter til og med skoleåret 2016-17 og udvider løbende med flere
samarbejdskommuner.
Kontakt
For yderligere information, fotos, m.m., kontakt kommunikationskoordinator Louise Kaare Jacobsen
på lkj@kit.dk / tlf. 23 80 55 39.
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FAKTA
Nycirkus på Skemaet 2014-16
Workshopprogram
2014-15: Nycirkus-workshops 1 uge i 18 kommuner
2015-16: Workshops 2 uger i 23 kommuner
2016-17: Workshops 2 uger i 28 kommuner
Første fase af projektet er blevet evalueret af TSE Consulting i vinteren 2014/15.
Videreuddannelse for lærere
Nycirkus på Skemaet arrangerer workshops for folkeskolelærerne for at videreuddanne dem til at varetage
nycirkus-aktiviteter, både i idræt og i fag som dansk, matematik, fysik, m.m.
Undervisningsmateriale
Undervisningsmateriale og tutorials findes på www.nycirkuspaaskemaet.dk. Skoler, der ikke deltager i
projektet, kan hente inspiration til at arbejde med nycirkus her.
Partnerne
Partnerne i 2014-15 er kulturhuse/teatre og kommuner i Frederikshavn, Aalborg, Thy, Randers, Aarhus,
Sønderborg, Odense, Guldborgsund, Næstved, Rødovre, København, Roskilde, Ballerup, Furesø, Hørsholm,
Rudersdal, Helsingør og Halsnæs. Desuden Dansk Artist Forbund, Cirkusmuseet og en stor gruppe
professionelle danske artister. Københavns Internationale Teater er projektleder.
Der samarbejdes mellem kulturhuse/teatre, kommuner, ungdomsskoler, idrætsforeninger, m.m. om at
sikre varige/tilbagevendende nycirkus-aktiviteter på fritidsniveau.
Budget
Nycirkus på Skemaet har i 2014-16 et samlet budget på kr. 10,5 mio. kr., hvoraf Nordea-fonden bidrager
med kr. 5,5 mio. kr., mens de øvrige midler findes lokalt og regionalt.
Hjemmeside: www.nycirkuspaaskemaet.dk
Facebook: www.facebook.com/nycirkuspaaskemaet
Hvad er nycirkus?
Nycirkus opstod i Frankrig i 1970’erne som en genre, der blander cirkusdiscipliner med elementer fra
teatrets og dansens verden. Modsat traditionelt cirkus har nycirkus ikke fokus på enkeltstående numre.
Forestillingen er en helhed med en sammenhængende dramaturgi, et specifikt univers eller en decideret
handling. Den kan være bygget op over en enkelt disciplin som f.eks. jonglering, akrobatik eller linedans,
eller den kan kombinere flere discipliner.
Nycirkus udøves af artister, som udfordrer og genopfinder cirkusdisciplinerne, mikser dem med andre
kunstformer og fortæller historier, skaber stemninger og formidler følelser. Artisten er i centrum, men
flankeres oftest af både lys, lyd, scenografi og musik.
Se videoen HVAD ER NYCIRKUS? her.
Københavns Internationale Teater introducerede genren for det danske publikum i 1987, og siden da
har nycirkus været en fast del af teatrets sommerfestivaler. www.kit.dk
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